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1. července 2016 
 

 PMI padl na 3 leté minimum, ale zůstává v pásmu expanze  
 
Český index nákupních manažerů v červnu nečekaně klesl na 51,8 bodu, což je nejnižší hodnota od roku 
2013 a mimo všechny analytické odhady. My jsme očekávali nepatrné zlepšení na 54,2 bodu z 53,3 bodu, 
trh byl méně optimistický s mediánem 53,6 bodu, ale také ukazoval na mírné zlepšení indexu. 
 

Pokles v PMI indexu byl způsoben pomalejším tempem růstu ve všech důležitých složkách tedy ve výrobě, nových 
zakázkách, zaměstnanosti i v nákupech. Ceny vstupů opět vzrostly, ale nijak výrazně.  
 

Letošního vrcholu dosáhl český PMI index v lednu a od té doby měsíc co měsíc postupně klesá. Podle PMI zprávy se 
jedná o nejdelší kontinuální pokles indexu od roku 2009. Červnový pokles PMI indexu o 1,5 bodu byl nemilým 
překvapením, ale pořád ještě zůstává v pásmu nad 50 bodů, tj. v pásmu indikujícím expanzi průmyslu, i když mírnějším 
tempem. S poklesem PMI indexu se v červnu potýkaly také Polsko a Maďarsko. Zatímco ještě v květnu se český PMI 
index držel bezpečně nad úrovněmi svých protějšků z Polska a Maďarska, v červnu se dostal český PMI na úroveň 
polského.  
 
Vývoj PMI indexu od začátku roku potvrzuje letošní trend českého průmyslu, kterého tempo růstu by mělo zvolnit 
směrem k 3,3 % meziročně z loňského tempa 4,4 %. Svou roli v tom sehrávají také technické odstávky v energetickém 
a chemickém sektoru, které stále mírně snižují celkovou výkonnost českého průmyslu.   
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